
Wojt Gminy Trzydnik Duzy
oglasza nabor na wolne stanowisko urz^dnicze

w Urz^dzie Gminy Trzydnik Duzy
Trzydnik Duzy 59 A

23-230 Trzydnik Duzy

Stanowisko urz^dnicze w Referacie Organizacyjnym
Data ogloszenia: 23 listopada 2020 r.
Terrain skladania dokumentow: do 02 grudnia 2020 r.

Wymagania zwi^zane ze stanowiskiem:
Niezb^dne:

1. Wyksztalcenie wyzsze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa pracy lub zarz^dzania
zasobami ludzkimi.

2. Co na jmnie j 5 letni staz pracy.
3. Znajomosc przepisow z zakresu: prawa pracy, o systemic ubezpieczen spolecznych, o

pracownikach samorzsjdowych, o samor/ijdzie gminnym oraz aktow wykonawczych do ww.
ustaw. Znajomosc przepisow dotycz^cych funkcjonowania urz^du.

4. Nieposzlakowana opinia.
5. Obywatelstwo polskie jak rowniez obywatelstwo panstwa czlonkowskiego UE lub

obywatelstwo innych panstw, ktorych obywatelom na podstawie umow mi^dzynarodowych lub
przepisow prawa wspolnotowego przysluguje prawo do podj^cia zatrudnienia na terytorium
RP.

6. Stan zdrowia pozwalaj^cy na zatrudnienie na stanowisku urzexlniczym.
7. Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.
8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem s^du za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. Doswiadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2. Inicjatywa, samodzielnosc, kreatywnosc.
3. Komunikatywnosc , wysoka kultura osobista, dyskrecja.
4. Sumiennosc, dokladnosc.
5. Umiej^tnosc stosowania i interpretacji prawa.

Zakres zadan na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw zwi^zanych z nawisjzywaniem, rozwi^zywaniem stosunku pracy.
2. Prowadzenie akt osobowych pracownikow urz^du oraz dyrektorow jednostek.
3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie spraw zwisjzanych z podnoszeniem

kwalifikacji pracownikow, sporz^dzanie sprawozdan, opracowywanie projektow
regulaminow.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Zyciorys (CV) zawodowy.
3. Kserokopia dokumentow potwierdzajqcych posiadany staz pracy( swiadectwa pracy, zaswiadczenia).
4. Kserokopie dokumentow poswiadczajqcych posiadanie wyksztalcenia wyzszego( dyplom).
5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentow stwierdzaj^cych posiadanie kwalifikacji i umiej^tnosci

(certyfikaty, zaswiadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, itp.).



6. Oswiadczenie o niekaralnosci za umyslne przest?pstwo scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne
przest^pstwo skarbowe.

7. Oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
urz^dniczym.

8. Oswiadczenie, ze kandydat ma petn^ zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzysta z pelni praw
publicznych.

9. Pisemna zgoda Kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji.

10. Kopia dokumentu potwierdzaj^cego niepelnosprawnosc kandydata, w przypadku gdy zamierza on
skorzystac z uprawnienia okreslonego w art.!3a ust.2 ustawy o pracownikach samorz^dowych

Informacja o warunkach pracy:
1. Pelny wymiar czasu pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o prac^.
2. W przypadku osob podejmuj^cych po raz pierwszy prace^ na stanowisku urz^dniczym, w tym

kierowniczym stanowisku urz^dniczym umow$ o prace zawiera sie na czas okreslony (max. 6
miesi^cy). - w czasie trwania umowy organizuje si? shizbe_ przygotowawcza^ koncza^ si?

egzaminem, ktorego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
4. Praca przy komputerze.

Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w jednostce;
W pazdzierniku 2020 r. /miesi^cu poprzedzaj^cym dat? upublicznienia ogioszenia/ wskaznik

zatrudnienia osob niepetnosprawnych w Urz^dzie Gminy Trzydnik Duzy w rozumieniu przepisow ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz niepelnosprawnych byl nizszy niz 6%.

Post^powanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powotana przez Wqjta Gminy
Trzydnik Duzy. W I etapie komisja sprawdzi czy kandydaci spetniaj^ wymagania formalne i podejmie
decyzj? o dopuszczeniu lub nie do II etapu. W II etapie zostanie przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna z kandydatami, III etap komisja dokonana ostatecznej oceny i wyboru kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z zal^cznikami Nr 1 i 2 nalezy skladac osobiscie lub
przeslac poczta^ na adres Urz^du Gminy Trzydnik Duzy, Trzydnik Duzy 59 A, 23-230 Trzydnik Duzy
w zamkni^tej kopercie ( z adresem do korespondencji) z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko urz^dnicze
w Referacie Organizacyjnym w terminie do 02 grudnia 2020 r. do godz. 15.

Nie dopuszcza si^ przesylania dokumentacji drog^ elektroniczn^.
Aplikacje, ktore wplyn^ do urz^du w innej formie niz zamknieta koperta albo wplyna^ do Urz^du po

wyzej okreslonym terminie nie b^d^ rozpatrywane.
Kandydaci spelniaj^cy wymagania formalne okreslone w ogloszeniu o naborze zostanq powiadomieni
telefonicznie i mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.trzydnikduzy.pl) oraz na tablicy ogloszen w tut. Urzedzie Gminy Trzydmk Duzy.
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Zal^cznik Nr 1 do Ogloszenia o naborze

Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycz^ca przetwarzania danych osobowych
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urz^dnicze ds. organizacyjno-
kadrowych Zgodnie z art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony danych osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) uprzejmie informujg, it:
\ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojt Gminy Trzydnik Duzy

z siedziba; Trzydnik Duzy 59 A, 23-230 Trzydnik Duzy,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: inspektor.rodofgHrzvdnikduzy.pl
adres do korespondencji: Trzydnik Duzy 59 A, 23-230 Trzydnik Duzy,

3. Pani/ Pana dane b^da^ przetwarzane dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit.b,
lit, c RODO/ art. 9 ust. 2 lit.a i lit, b RODQ - obowiazek prawny Administratora przetwarzania Pani/ Pana
danych wynika glownie z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz^dowych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1260 z pozn. zm.) oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 1040 z pozn. zm.),

4. Pani/Pana dane osobowe moga^ zostac przekazane wyl^cznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5 . Pani/ Pana dane osobowe przechowywane b§da^ przez okres niezb^dny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji,

6. Posiada Pani/Pan prawo do z^dania od Administratora dost^pu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuni^cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie, co nie
wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofni^ciem, w przypadku podania danych osobowych dobrowolnie /zasady okreslone w Rozdziale III
RODO- Prawa osoby, htorej dane dotyczq/,

1 . Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urz^du Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisow prawa w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych,

8. Podanie przez Pania/ Pana danvch osobowvch w zakresie wynikaiacym z przepisow prawa jest
obligatoryine a w pozostalym zakresie dobrowolne,

9. Ponadto informuj?, iz w zwiqzku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega
Pani/ Pan decyzjom, ktore opieraj^ si$ wyl^cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Oswiadczam, ze zapoznalamAlem si$ zpowyzszym:

I data i czytelny podpis Kandydata/



Zat^cznik Nr 2 do Ogloszenia o naborze

Oswiadczenie Kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
na stanowisko urzednicze ds. organizacyjno-kadrowych w Urz^dzie Gminy Trzydnik Duzy.

Powyzsza zgoda zostala wyrazona dobrowolnie zgodnie z art 4 pkt. 11 RODO.

/data i czytelny podpis Kandydata/


